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1. Verificação de Quorum 

Estiveram presentes os seguintes Conselheiros:  Carlos Roberto Aguiar de Brito, Alberto Lopes Peres Júnior, Jorge 
Wanderley Souto Ferreira, Fernando Beltrão Lapenda, Liliane Barros Marques de Albuquerque Maranhão e Clóvis 
Arruda D’Anunciação, na condição de 2º suplente. 

2. Comunicação de Licença 

Não houve. 

3. Aprovação das Súmulas das Reuniões Anteriores 

Pendentes de aprovação as Súmulas das Reuniões Ordinárias nºs 06 e 07, realizadas em 28/08/2017 e 04/09/2017, 
respectivamente, retiradas de pauta por solicitação do coordenador, uma vez que pelas demandas a secretária não 
concluiu a mesma. Assunto será pautado para a próxima reunião ordinária. 

4. Ordem do Dia 

4.1. Apreciação dos requerimentos de registro de candidatura ao cargo de Diretor-Financeiro da Mútua-PE e 

aprovação d a publicação do respectivo edital. 

 

4.1.1. Clayton Ferraz de Paiva – Protocolo nº 200064387/2017 

4.1.2. José Renato leite Filho – Protocolo nº 200064520/2017 

 
Considerando a instrução Técnica apresentada pela secretária da Comissão, que apontou a falta de documentos em 
ambos os processos, a Comissão decidiu pelo encaminhamento dos requerimentos para o Assessor Jurídico da CER, 
para emissão de parecer jurídico. A análise final deverá ocorrer no dia 11/10/17, conforme previsto no calendário 
eleitoral vigente. 
 
4.2. Aprovação da Publicação do Edital relativo à composição e localização das mesas receptoras e escrutinadoras 

para o Processo Eleitoral 2017, em razão do novo calendário eleitoral. (Portaria ad referendum da Presidência). 

O coordenador explicou que: Considerando os prazos regulamentares definidos pela Comissão Eleitoral Federal para 
a homologação da localização e composição das mesas pelo Plenário dos Creas, que inicialmente encerrava-se em 13 
de setembro, devidamente cumprido por este Regional, através da Decisão PL PE nº 131/2017, de 13 de setembro de 
2017. Considerando o a CEF alterou o referido prazo para 08 de outubro em razão da alteração na data das eleições 
para 15 de dezembro, por força de decisão judicial. Considerando que após divulgação da composição das mesas, os 
seguintes colaboradores apresentaram requerimentos para permuta ou exclusão da composição das mesas, 
devidamente justificados e acatados pela Comissão Eleitoral Regional. 
José Mauro B. Santos 
Hildervânia Coelho Silva / Carlos Alberto Alves da Silva 
Geraldo Antunes de Araújo Júnior 
Considerando ainda, o desligamento da Colaboradora Jacksandra Alencar Souza, por força de decisão judicial. 
 Informou que foi necessário adequar a composição das mesas receptoras e escrutinadoras do processo eleitoral 
2017, fazendo-se assim, necessária nova aprovação pelo plenário deste Regional, desta vez mediante portaria ad 
referendum, uma vez que a próxima plenária está agendada para 13 e 14 de outubro e o prazo para aprovação finda 



 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 

DIVISÃO DE APOIO AOS COLEGIADOS – DACL  
  

Súmula de Reunião 
 

COMISSÃO ELEITORAL REGIONAL - CER 
REUNIÃO N°. 08  
DATA: 09 de outubro de 2017 
LOCAL: Crea-PE 
HORÁRIO: 14h00 
 

Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2978 – Espinheiro – Recife/PE – CEP: 52020-000 – Fone/Fax: (81) 3423-4383 – R. 236 
Site: www.creape.org.br – e-mail: apoio@creape.org.br 

 
 

em 08 de outubro, devendo a CER publicar o respectivo edital hoje, 09 de outubro, abrindo prazo para impugnação 
até 11/10, conforme calendário anexado. 
Assim, a CER, solicitou através da CI nº 023/2017 a expedição da referida portaria ad referendum, tendo sido a 
mesma expedida em 06/10/2017. 
Após a explanação os membros aprovaram a publicação do respectivo edital 014/2017-CER, que foi assinado no 
mesmo momento pelo coordenador da CER. 
 
4.3. Nivelamento dos entendimentos para a reunião dos Inspetores em Arcoverde – Condutas recomendadas 

durante o processo Eleitoral 2017. Item retirado de pauta em razão do adiamento da Plenária Itinerante, por falta 
de quórum 
 
4.4. Material de Campanha dos Candidatos – Prazos e Consultas recebidas. 

O Coordenador relatou sobre requerimento verbal de candidato para retificar material de campanha enviado para 
divulgação nas mídias oficiais do Crea, fora do prazo definido, informando que ad referendum da Comissão negou a 
solicitação, em função das regras definidas e do princípio da isonomia, complementando que este posicionamento 
deve ser mantido em eventuais situações similares. Os presentes confirmaram ciência e concordância com a postura 
adotada. 
 
4.5. Assessoria Jurídica para a CER-PE. 

O Coordenador detalhou os fatos que envolveram a exoneração da Assessora Jurídica da CER Ana Rita Falcão e a 
indicação do advogado Petrúcio Aragão para a função, deixando claro seu descontentamento com a postura adotada 
pelo Presidente em exercício no caso, pelo fato do mesmo ter agido unilateralmente, sem consultar oi informar 
previamente a Comissão da decisão, sendo de opinião contrária a indicação do citado advogado, por considerar que 
o mesmo assessorou diretamente o presidente licenciado, sendo de sua estrita confiança, embora tenha deixado 
claro não haver qualquer restrição ao profissional em si, até mesmo pelo fato de não o conhecer. Sugeriu, como 
solução, a contratação de advogado externo para a função. Os conselheiros Fernando Lapenda, Jorge Wanderley e 
Liliane Maranhão pronunciaram-se favoráveis à indicação do Assessor Petrúcio Aragão, por considerar que todos os 
envolvidos na CER possuem suas preferências de candidato, mas devem agir com ética e respeito ao cargo assumido, 
sem manifesto de suas intenções de voto, assim como o referido advogado deve se posicionar, com total 
imparcialidade. Quanto à sugestão de contratação externa, ficou evidenciada a inviabilidade, em função da 
necessidade de tempo para a contratação/licitação. 
O assunto foi posto em votação (aceitação da indicação do advogado Petrúcio Aragão para a função de apoio Jurídico 
da CER), por maioria, a Comissão decidiu pela aceitação do mesmo para a função. 
 

5. Informes 

Não houve.  

6. Extra Pauta 

Não houve. 

7. Encerramento 
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Às 16h00, o Coordenador Eng. Eletricista Carlos Roberto Aguiar de Brito, deu por encerrada a presente reunião. 
 

 

Eng.º Eletricista Carlos Roberto Aguiar de Brito 

Coordenador da CER-PE 

8. Membros que aprovaram esta Súmula 

 
 

Eng. Eletricista Carlos R. Aguiar de Brito 
Coordenador 

Eng. Mecânico Alberto Lopes Peres Júnior - 
Coordenador Adjunto 

 
 

Eng. Civil Fernando Antônio Beltrão 
Lapenda 

 
 

Eng. Civil Clóvis Arruda D’Anunciação 

Eng. Civil Jorge Wanderley Souto Ferreira 
 
 
 

Eng. Civil Liliane Barros Maranhão 

 

 
 

 

 
 


